วันที่พิมพ์ : 17-09-2019 09:39:07

DE139 : โปรแกรมทัวร์สุขภาพ ~ ทัวร์โยคะพัทยา ฟาร์มแกะ ตลาดน้ำ 4 ภาค เลเจนด์สยาม 2 วัน 1 คืน (Van)

เดือน

กำหนดการ

กันยายน 2562

21-22 ก.ย. 62 , 28-29 ก.ย. 62

ตุลาคม 2562

05-06 ต.ค. 62 , 12-13 ต.ค. 62 , 19-20 ต.ค. 62 , 26-27 ต.ค. 62

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - พัทยา - ฟาร์มแกะ - ตลาดน้ำ 4 ภาค - เดอะมนตรารีสอร์ท

06.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7(คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่
เทศบาลพัทยา จ.ชลบุรี

07.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
บริการอาหารเช้าบนรถ (1) ... คลับแซนวิชเพื่อสุขภาพ + น้ำผลไม้สกัดเย็น

09.00 น.

เดินทางถึง จ.ชลบุรี (พัทยา)
นำท่านเดินทางไปยัง ฟาร์มแกะ สถานที่ท่องเที่ยวฟาร์มแกะที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา ด้วยพื้นที่มากกว่า 100 ไร่
ที่ทำให้ทุกคนครอบครัวสามารถอยู่ท่องเที่ยวได้ทั้งวันแบบจุใจ เราได้จัดทำโซนท่องเที่ยวต่างๆในปาร์คของ PATTAYA SHEEP
FARM ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวสไตล์ครอบครัว หรือการมาพักผ่อนช่วงวันหยุดได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่
และลูกๆ หรือจะเป็นเพื่อนกับคนรู้ใจมาเดินเที่ยวถ่ายรูปเอาไปอวดกันได้ นอกจากจะมีแกะในฟาร์มของเราแล้ว
ยังมีสัตว์น่ารักอื่นๆอีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ ที่สามารถเดินชมเรียนรู้ให้อาหารและสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด

10.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำ 4 ภาค ให้ได้เลือกชมและเลือกซื้อของที่ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่
อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ล่ะเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้
ถ้าเป็นของอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือมาพายรอบล่ะ 72 ลำ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (2) ... ณ ร้าน A La Campagne Pattaya (อะลาคอมปาณย์) โซนส้มตำวิลล่า
ที่มีความแซ่บแบบต้นฉบับ อีสานแท้ และความสดใหม่ของผักออร์แกนิคจากสวนผักของที่นี่
หลังจากนั้นปล่อยทุกท่านตามอัธยาศัย เพื่อเที่ยวชมที่เที่ยวแห่งใหม่ รับรองว่าต้องถูกใจขาชิลล์
รวมไปถึงคนรักความออร์แกนิค ที่นี่จำลองเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กในยุโรปชนบท ที่นี่มีฟาร์ม สวนผักออร์แกนิก และ Shop &
Gallery ที่นำผลผลิตภายในหมู่บ้านมาจำหน่าย เช่น สินค้าแฮนด์เมด งานศิลปะมาจำหน่าย
และมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมฟาร์มออร์แกนิค เก็บไข่ไก่ ให้อาหารแพะและม้าอีกด้วย

14.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เดอะ มนต์ตรา
รีสอร์ท (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน) มนต์เสน่ห์ของการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ
บริเวณเชิงผาริมทะเลของเขาพระตำหนัก พร้อมชายหาดที่ขาวสะอาด ที่ได้ออกแบบโดยการผสมผสานความหรูหรา
และความเป็นส่วนตัว
เช็คอินเข้าที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
* ทางรีสอร์ทมีบริการอาหารว่างยามบ่าย Afternoon Bites Set ให้ท่านได้รับประทานตามอัธยาศัย ตั้งแต่ช่วงเวลาบริการ
14.00 - 17.00 น.
** และท่านสามารถใช้บริการสปาของทางรีสอร์ทได้ท่านละ 1 ชั่วโมง (นัดจองคิวล่วงหน้า)

17.30 น.

บริการอาหารเย็นริมชายทะเล (3) ... ที่ Breeze Restaurant ห้องอาหารบริเวณริมทะเลของโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกบริเวณทชายทะเลริมสระว่ายน้ำของทางรีสอร์ท
ซึ่งมีชื่อเสียงในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่พลาดไม่ได้ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 น.

นำทุกท่านฝึก โยคะนิทรา เพื่อผ่อนคลายร่างกายก่อนเข้านอน (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
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ที่พัก
วันที่ 2

The Monttra Pattaya ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
เลเจนด์สยาม - กรุงเทพฯ
นำทุกท่าน ฝึกโยคะยามเช้า (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
หลังฝึกเสร็จแล้ว เสริฟด้วยน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (น้ำอัญชันขิง ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยให้ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น)

09.00 น.

บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร Breeze
สำหรับอาหารเช้าเป็นบุพเฟ่ห์แบบ A La Carte ที่มีให้เลือกสั่งได้แบบตามความชอบ เน้นเมนูเพื่อสุขภาพ ทั้งผักและผลไม้
ทางเชฟจะปรุงกันสด ๆ เสิร์ฟพร้อม น้ำผลไม้แยกกาก รวมทั้งพวกสลัดต่าง ๆ
และโยเกิร์ต เพื่อสุขภาพที่สามารถเลือกทานได้ตลอดมื้อ
หลังอาหารสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เตรียมพร้อมออกเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (5) ... ณ ร้านอาหาร Wooden Box Pattaya
ร้านยอดฮิตของคนรักสุขภาพ ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องผักไฮโดรโปนิกส์ และน้ำผักสกัดเย็น
โดยเฉพาะเมนูสลัดผักที่มีวัตถุดิบให้เลือกกว่า 50 ชนิด และยังมีอาหารฟิวชั่นและสเต็คให้เลือกทานหลากหลายเมนู

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เลเจนด์สยาม
“เลเจนด์ สยาม” เมืองแห่งตำนาน อารยะสยาม ธีมพาร์คเชิงวัฒนธรรมไทย
ที่นำเสนอตำนานและอารยะธรรมอันภาคภูมิใจของสยามประเทศในยุคสมัยต่าง ๆ เต็มรูปแบบแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จุดหมายปลายทางจุดสำคัญของเมืองพัทยาที่ทุกคนต้องเยี่ยมชม
เป็นโชว์รูมของประเทศที่นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เผยแพร่สู่เวทีโลก ผ่านศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต สินค้า อาหารคาวหวาน การละเล่น การร้องรำ
อันเป็นรากเหง้าแห่งเอกลักษณ์ความเป็นชาติของไทยตระการตาไปกับซุ้มประตูยักษ์คู่ “ทศกัณฐ์” และ “สหัสเดชะ” ยิ่งใหญ่
สูงที่สุด แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

15.00 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 1 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

21 - 22 กันยายน 2562
28 - 29 กันยายน 2562
05 - 06 ตุลาคม 2562
12 - 13 ตุลาคม 2562
19 - 20 ตุลาคม 2562
26 - 27 ตุลาคม 2562

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน หรือ 2 ท่าน
(มีเตียง) ราคาท่านละ
7,600
7,600
7,600
7,600
7,600
7,600
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เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่มีเตียง)
ราคาท่านละ
7,300
7,300
7,300
7,300
7,300
7,300

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (ห้องน้ำในตัว+แอร์+ทีวี+น้ำอุ่น)
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
• ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
• ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
• เสื่อโยคะ
• รองเท้าสวมสบาย
• ครีมกันแดด
• ของใช้ส่วนตัว
• ยาประจำตัว
• กล้องถ่ายรูป
การจองและสำรองที่นั่ง

• วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 3,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
• โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรื
อไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่
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อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่น
อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
• รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
• รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
• รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
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